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1. Helburua 

Bidaia bat egitean kontsumitzaile arduratsuak izateko oinarrizko jakintzak ematea. 

Bidaia konbinatua zer den jakitea. 

Bidaia bat kontratatzeko garaian kontuan izan beharreko urratsak ezagutzea. 

Bere eskubideez baliatzeko dituen bideak ezagutzea eta erabiltzen ikastea. 

Internet hurbiltzea kontsumitzailearen informazio tresna gisa. 

 

 

2. Edukiak 

 Bidaia konbinatuaren definizioa. 

 Bidaiei buruzko liburuxketan agertu behar diren oinarrizko kontzeptuak. 

 Bidaia bateko kontratua, eta haren ezaugarri nagusiak. 

 Informazio gehigarria. 

 Bidaia-agentzien erantzukizuna. 

 Prezioen berrikuspena. 

 Agentziak bidaia konbinatua bertan behera uztea. 

 Kontsumitzaileak bidaia konbinatua bertan behera uztea. 

 Erreserba lagatzea. 
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3. Ariketak  

3.1. Aurretikoa 

1. Hurrengo erantzunetatik, adieraz ezazu zeintzuk diren bidaia konbinatu batentzako 

eskakizunak: 

 Zerbitzuen banakako kobrantza. 

 24 ordutik gorako prestazioa. 

 Gutxienez gau bateko egonaldia. 

 Zerbitzuen banakako prezioa. 

 Garraioa eta alojamendua konbinatzea. 

 Alojamendua eta otorduak konbinatzea. 

 Zerbitzuen ordainketa globala. 

 

2. Zure ustez, zer informazio agertu behar da bidaia konbinatuen liburuxketan? 

 

 

 
 

3. Kontratuaren klausulek argiak, zehatzak, zehaztuak eta ulergarriak izan behar dute 

bidaiariarentzat. Irakurri al duzu kontratua inoiz? Agertzen den informazioa 

garrantzitsua dela uste duzu? 

 

 

 
 

4. X batekin marka itzazu zure ustez bidaiariak eskubideren bat duela biltzen duten 

atalak: 

 Agentziak bidaia bertan behera uztea. 

 Bidaiariak bidaia bertan behera uztea. 

 Eskatutako garraioa borondatez galtzea. 

 Erreserba beste lagun bati lagatzea. 

 Ekipajearekin gorabeherak. 

 Atzerapena eskatutako garraioan. 

 Gainerreserba edo overbookinga. 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

 
ARIKETA 1: BIDAIA KONBINATUEN PUZZLEA 

Taldeka puzzle bat osatuko dute, talde bakoitzak bat, eta egin ondoren bidaia 

konbinatuaren definizioa emango die. 

 

ARIKETA 3: ZEIN INFORMAZIO DA DERRIGORREZKOA INFORMAZIO-LIBURUXKAN? 

Jarduera honetan, ikasleak taldetan banatuko dira eta, hainbat informazioren artean, 

informazio-liburuxkan derrigorrezkoa dena hautatu beharko dute. 

 
ARIKETA 4: BIDAIA KONBINATUAREN KONTRATUA 

Ikasleak taldetan banatuko dira eta derrigorrezko informazioa bilatuko dute benetako 

kontratu batean. 
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4. Gaitasunekiko lotura 

 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

  
 

    

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
     

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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4.2. Beste talde batzuk  

 

 

 

5. Baliobideak 

Informazio gidak   

 http://www.kontsumobide.eus helbidean deskargatzekoa 

  “Bidaia eta garraio eskuliburua” (2007) 

 

 Libuxkak, www.kontsumobide.eus helbidean deskarga daitezke: 

o “Garraioa” (2011) 

o “Hegaldietako ekipajea” (2011) 

o “Ezustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez!” (2008). 

o “Ezustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez!” (2007). 

 

 Aldizkariak, www.kontsumobide.eus helbidean deskarga daitezke: 

o “Kontsumo” aldizkariaren 4. alea “Aire-garraioa” (2008). 

o “Kontsumo” aldizkariaren 20. alea “Bidaiak kontratatzea 

online” (2014). 

 
Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
Atzerriko 

hizkuntzetan 
komunikatzeko 

gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 

Gaitasun digitala 

   
   

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

   
   

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
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Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

  http://www.kontsumobide.eus  

  

 BIDAIA-KONBINATUAK 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html 

 

 LURREKO GARRAIOA 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_transporte_terrestre/es_te

mas/temas_de_consumo.html 

 

 

 AIRE-GARRAIOA 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu

.html 

 

 ESPAINIAKO AIREPORTUAK ETA AIRE-NABIGAZIOA (AENA) :  

http://www.aena.es  

 

 AIRE-SEGURTASUNERAKO ESTATU-AGENTZIA (AESA):  

 http://www.seguridadaerea.es/ 

 

 GARRAIOBIDEEN ARBITRAJE-BATZORDEAK:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES

/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/ 

 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.aena.es/
http://www.seguridadaerea.es/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
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Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015 

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus formacion-bizkaia@kontsumobide.eus formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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